
 
 
 
 

Universitats que col·laboren en els premis de les 
Olimpíades de Biologia de Catalunya a l’edició 
del 2019. 
 
 

Universitat Autònoma de Barcelona: 
Al guanyador de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, la matrícula del primer any en els següents 
estudis: 
 
Biologia (Grau EEES) 
Biologia Ambiental (Grau EEES) 
Bioquímica (Grau EEES) 
Biotecnologia (Grau EEES) 
Ciències Biomèdiques (Grau EEES) 
Genètica (Grau EEES) 
Microbiologia (Grau EEES) 
 

Universitat de Barcelona: 
Al guanyador de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, la matrícula del primer any en els següents 
estudis: 
 
Grau de Biologia 
Grau de Ciències Ambientals 
Grau de Biotecnologia 
Grau de Ciències Biomèdiques 
Grau de Bioquímica 
 
 

Universitat de Girona: 
La gratuïtat d'una matrícula, per al primer curs d'un estudi que s'imparteixi a la Universitat de Girona 
durant el curs acadèmic 2019-2020 (o en el cas dels centres adscrits a la Universitat de Girona, l'import 
corresponent a la tutela que estableixi el Decret que fixa els preus dels serveis acadèmics de les 
universitats públiques de Catalunya per a cada curs), al guanyador del primer premi de la fase local a la 
UdG de l'Olimpíada de Biologia 2019. En el cas que l'estudiant guanyador o guanyadora ja tingui 
matrícula gratuïta per la seva qualificació de Batxillerat, el premi de la UdG es pot utilitzar per a la 
matrícula del segon curs 
 
Grau en Biologia 
Grau en Biotecnologia 
Grau en Ciències Ambientals 
Grau en Química 
 
 

Universitat de Lleida: 
El Consell Social de la Universitat de Lleida ofereix la matrícula gratuïta en qualsevol grau al primer 
classificat que hagi obtingut a l’Olimpíada de Biologia de Catalunya una puntuació que li permeti 
participar en l’Olimpíada Espanyola de Biologia i estigui realitzant el batxillerat a la demarcació de Lleida.  
 

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/biologia-grau-eees-1096482151279.html?param1=1231400870814&param10=6
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/biologia-ambiental-grau-eees-1096482151279.html?param1=1224052400443&param10=6
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/bioquimica-grau-eees-1096482151279.html?param1=1231400886500&param10=6
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/biotecnologia-grau-eees-1096482151279.html?param1=1231314915924&param10=6
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/ciencies-biomediques-grau-eees-1096482151279.html?param1=1231491113526&param10=6
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/genetica-grau-eees-1096482151279.html?param1=1231491110582&param10=6
http://www.uab.cat/servlet/Satellite/els-estudis/tots-els-estudis/totes-les-titulacions/microbiologia-grau-eees-1096482151279.html?param1=1224150562736&param10=6
http://www.ub.edu/biologia/queoferim/grau/grau_biologia/index.htm
http://www.ub.edu/biologia/queoferim/grau/grau_ambientals/index.htm
http://www.ub.edu/biologia/queoferim/grau/grau_biotecnologia/index.htm
http://www.ub.edu/biologia/queoferim/grau/grau_biomediques/index.htm
http://www.ub.edu/biologia/queoferim/grau/grau_bioquimica/index.htm
http://www.udg.edu/tabid/12335/Default.aspx?ID=3103G0109&language=ca-ES&IDE=92
http://www.udg.edu/tabid/12335/Default.aspx?ID=3103G0209&language=ca-ES&IDE=93
http://www.udg.edu/tabid/12335/Default.aspx?ID=3103G0309&language=ca-ES&IDE=94
http://www.udg.edu/tabid/12335/Default.aspx?ID=3103G0409&language=ca-ES&IDE=95
http://www.udl.cat/estudis.html


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Universitat Rovira Virgili:  
Ajut en la matrícula de primer curs en alguna de les titulacions oficials de la Universitat Rovira i Virgili al 
primer premi de les olimpíades provincials, autonòmiques, estatals o internacionals. La Universitat Rovira 
i Virgili designarà un comitè de verificació que farà la proposta final de la concessió dels premis i la seva 
quantia. Pendent d'aprovació pel Consell de Govern. 
 

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya: 

Al guanyador de l’Olimpíada de Biologia de Catalunya, un descompte del 40% en la matrícula del primer 
any en els següents estudis 
 
Grau de Biologia 
Grau de Biotecnologia  

 
Universitat Pompeu Fabra 

Al guanyador de l'Olimpíada de Biologia de Catalunya, la matricula de pimer any en els següents estudis: 
 
Grau en Medicina 
Grau en Biologia Humana 

http://www.uvic.es/estudi/biologia
http://www.uvic.es/estudi/biotecnologia
https://www.upf.edu/es/web/graus/grau-medicina
https://www.upf.edu/es/web/graus/grau-biologia-humana

